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КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6-ПМ 
от 1 ноември 2021 г.

Председателят на Конституционния съд 
на Република България на основание чл. 148, 
ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република 
България и чл. 11, ал. 1 и ал. 3, предл. първо 
от Закона за Конституционен съд

О П Р Е Д Е Л И :
Обявява за прекратени поради изтичане на 

определения срок мандатите на съдиите от 
Конституционния съд, считано от 16 ноември 
2021 г., както следва:

От квотата на Народното събрание:
Анастас Василев Анастасов
От квотата на съдебната власт:
Георги Богомилов Ангелов
От квотата на президента на Републиката:
Борис Владимиров Велчев
В изпълнение на чл. 11, ал. 4 от Закона 

за Конституционен съд определението да се 
обнародва в „Държавен вестник“.

Председател: 
Борис Велчев
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ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 271
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията 

на Република България във връзка с чл. 463, 
ал. 5 от Изборния кодекс

П О С Т А Н О В Я В А М :
Насрочвам частичен избор за кмет на 

кметство Твърдица, община Бургас, област 
Бургас, на 27 февруари 2022 г.
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МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ 
НА СЪОБЩЕНИЯТА

ПРАВИЛА
за свободно използване на радиочестотния 

спектър

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. Правилата определят условията 
за свободно използване на радиочестотния 
спектър, включително техническите пара
метри за работа на радиосъоръженията или 
електронните съобщителни мрежи.

Чл. 2. Радиочестотният спектър се използва 
свободно от следните радиосъоръжения или 
електронни съобщителни мрежи:

1. устройства с малък обсег на действие;
2. радиосъоръжения, работещи под кон

трола на електронни съобщителни мрежи;
3. електронни съобщителни мрежи за 

производство на програми и провеждане на 
специални събития (PMSE), SAP/SAB, вклю
чително ENG/OB;

4. електронни съобщителни мрежи за пре
доставяне на мобилни съобщителни услуги на 
борда на въздухоплавателни средства (MCA 
услуги) и на борда на плавателни съдове 
(MCV услуги);

5. радиосъоръжения само за приемане.

Раздел II
Условия за използване на радиочестотния 

спектър и технически параметри

Чл. 3. (1) Радиочестотният спектър за ра
бота на радиосъоръженията или електронните 
съобщителни мрежи по чл. 2 е посочен в 
приложение № 1.

(2) При използването на радиочестотния 
спектър се спазват условията и техническите 
параметри, посочени съответно в приложения 
№ 2 – 5.

(3) Разрешава се използването на посо
чените в приложения № 2.1 – 2.13 съседни 
радиочестотни ленти като една радиочестотна 
лента, при условие че се спазват специфич
ните условия за всяка една от тези съседни 
радиочестотни ленти.

Чл. 4. Категориите устройства с малък 
обсег на действие по чл. 2, т. 1 в зависимост 
от тяхното приложение са:


